
افسر روحي*
علي بهنام** 

تاريخ دريافت مقاله: 91/5/7     تاريخ شروع بررسي: 91/9/12     تاريخ پذيرش مقاله: 91/11/24
afsar.rouhi@pnu.ac.ir ،استاديار دانشگاه پيام نور *

** آموزگار

ماندگاری تأثیِر آموزش پیش دبستانی بر مهارت های شفاهی زبان فارسی 
کودکان ترک زبان و پیشرفت تحصیلی آنان در پایان سال سّوم ابتدایی

چکیده
یافته های پژوهشی نشان می دهد که کودکان ترک زبانی که از آموزش های پیش از 
دبستان بهره مند می شوند در سال اول دورۀ ابتدایی در مهارت های شفاهی زبان فارسی 
نسبت به هم ساالن خود تواناترند و پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. اّما برای این سؤال که 
آیا این برتری در سال های بعدی تحصیل نیز ماندگار است یا نه پاسخ مشخصی وجود 
با روش عّلی- مقایسه ای صورت  ندارد. مطالعۀ حاضر، که از نوع پس رویداد بوده و 
گرفته است، به همین موضوع، یعنی »ماندگاری تأثیرِ آموزش پیش دبستانی بر مهارت های 
شفاهی زبان فارسی کودکان ترک زبان و پیشرفت تحصیلی آنان پس از برخورداری از 
3 سال آموزش ابتدایی، در پایان سال سّوم ابتدایی« می پردازد. اجرای آزمون رشد زبان 
در  که  نگذرانده،  پیش دبستانی  و  پیش دبستانی گذرانده  گروه،  دو  بر   )TOLD-P:  3(
مهارت های صحبت کردن،  در  معنا داری  تفاوت های  دبستان  اّول  سال  روزهای  آغازین 
سازماندهی، گوش کردن، معناشناسی، نحو و واج شناسی زبان فارسی داشتند، نشان داد 
که برتری گروه پیش دبستانی گذرانده نسبت به گروه گواه- علی رغم برخورداری هر دو 
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گروه از 3 سال آموزش ابتدایی برابر- همچنان به قّوت خود باقی است. افزون بر آن، 
گروه پیش دبستانی گذرانده در دروِس وابسته به مهارت های زبان فارسی نظیر فارسی، 
امال، انشا، قرآن، دینی، علوم اجتماعی، ریاضی و علوم نسبت به گروه دّوم عملکرد بهتری 
داشتند. این تفاوت در دروِس مستقّل از مهارت های یادشده نظیر هنر و ورزش وجود 
نداشت. نتایج حاصل از اجرای آزمون فوق نشان داد که کودکان ترک زبان، حتّی پس 
از برخورداری از 3 سال آموزش دورۀ ابتدایی، از رسیدن به مرحلۀ مورد انتظار از لحاظ 
مهارت های شفاهی زبان فارسی باز می مانند و نیز این که کودکان ترک زبان در صورت 
از گذشت 3 سال همچنان  پیش دبستانی می توانند حتّی پس  از آموزش های  بهره مندی 
نسبت به کودکان ترک زبانی که این دوره را نگذرانده اند پیشرفت تحصیلی بهتری داشته 

باشند. 
تحصیلی،  پیشرفت  زبان،  شفاهی  مهارت های  پیش دبستانی،  دورۀ  واژه ها:  کلید 

دو زبانگی، آزمون رشد زبان

مقدمه
برای  زبانی  و  اعتقادی  عقالنی،  لحاظ جسمانی،  از  دوره ای حساس  پيش  دبستان  دورۀ 
کودکان به حساب می آيد. بنابراين الزم است برنامه های اين دوره از غنا و پويايی الزم برخوردار 
باشد و اهميت الزم به اين برنامه ها داده شود )ترکمان، 1382؛ هارت و رايزلی1، 1995؛ مفيدی 
اکثر  در  پيش دبستانی  دوره های  در  کودکان  نام نويسی  اخير،  دهۀ  چند  در   .)1388 سبزه،  و 
کشورهای دنيا رشد فزاينده ای داشته است. اين رشد روزافزون نتيجۀ طبيعی تأکيد متخصصان 
امر تعليم و تربيت بر تأثيِر مثبِت گذراندِن چنين برنامه هايی بر رشد اجتماعی، شناختی و تحصيلی 
کودکان می باشد )کاميلی و ديگران2، 2010(. با وجود اين واقعيت، در کشور ما هنوز هستند 
خانواده هايی که به دليل عدم وقوف به تأثير اين دوره ها، يا به علت عدم تمّکن مالی، کودکان 
خود را از ثمرات اين برنامه ها محروم می سازند؛ به طوری که اهميت برخورداری از اين دور ه ها 
در استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی، اردبيل، کردستان و سيستان و بلوچستان که در 
آن ها زبان مادری کودکان متفاوت از زبان آموزش مدارس است دو چندان می نمايد. در بسياری 
از خانواده های محروم در مناطق ترک زبان کودکان قبل از ورود به دبستان فرصت تعامل به زبان 
فارسی را به ندرت پيدا می کنند، بنابراين در بدو ورود به سال اّول ابتدايی لزوم تعامل به اين زبان 
آن ها را دچار استرس، سردرگمی، افت تحصيلی و دلزدگی از مدرسه، معّلم و محيط پيرامون 

خود می سازد )زندی، 1385؛ عصاره، 1382(.
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روحی و بهنام )1390( با به کارگيری آزمون رشد زبان )TOLD-P:3(3 نشان دادند که 
کودکان ترک زبانی که تنها از يک سال آموزش پيش دبستانی بهره مند شده بودند در مهارت های 
معناشناسی، نحو و  فارسی- که شامل صحبت کردن، سازماندهی، گوش کردن،  زبان  شفاهی 
واج شناسی می باشد- در مقايسه با کودکانی که از همۀ جهات همگن با آن ها بودند اّما از اين 
دورۀ يک سالۀ پيش دبستانی برخوردار نشده بودند عملکرد بهتری داشتند و تفاوت موجود 
بين عملکرد اين دو گروه از کودکان در مهارت های يادشده، از لحاظ آماری، معنا دار بود. حال 
)1389( پس از گذشت سه سال از اجرای تحقيق يادشده که در مهرماه 1386 انجام گرفت در 
تحقيق حاضر، با اجرای مجدد آزمون مذکور بر آن هستيم تا ببينيم آيا تفاوت    مشاهده  شده در 
عملکرد دو گروه يادشده در مهارت های شفاهی زبان فارسی در بدو ورود به سال اّول ابتدايی، 
همچنان به قّوت خود باقی است يا اين که بهره مندی از سه سال آموزش ابتدايی برابر توانسته 
است تفاوت مشاهده  شده را از بين ببرد. برای نيِل به اين هدف بار ديگر به سراغ همان کودکانی 

می رويم که در تحقيق سه سال پيش شرکت کرده بودند.

لزوم گذراندن برنامه های پیش دبستانی
کشورهايی که دارای درآمد سرانۀ جهانی متوسط هستند جهت آماده شدن کودکان خود برای 
زندگی بهتر به آموزش پيش دبستانی بيش از پيش بها می دهند )مايرز4، 1995؛ يونسکو5، 2004(. 
از سوی ديگر، در حالی که بر ضرورت بهره مندی کودکان و به ويژه کودکان غيربرخوردار و 
اقليّت های زبانی از دوره های پيش دبستانی تأکيد می شود )گاليندو6، 2010؛ ولف و ايسکريونر7، 
2003(، ضرورت اجباری  کردن اين دوره ها برای عموم کودکان در هاله ای از بحث و ترديد قرار 
دارد. اين ترديد بيشتر ريشه در دغدغه ای دارد که جدايی کودک از مادر و محيط خانواده را برای 
رشد همه جانبۀ او زيانبار تلّقی می کند )بيکر، گروبر و ميليگان8، 2005(. البتّه چنين دغدغه ای 
می تواند در جوامع سنّتی که در آن ها مادران روز  وشب خود را وقف خانه داری و بچه داری 
می کنند جای تأمل داشته باشد. اّما در جوامع پيشرفتۀ امروزی که در آن ها اشتغال زن در خارج 
از محيط خانه تقريباً به يک هنجار اجتماعی تبديل شده است، ناگزير بايد کودکان را به مراکزی 
هدايت کرد که در آن ها امکان بهره مندی از سلسله آموزش های مقدماتی و اّوليّه وجود داشته 
باشد تا بتواند آنان را از لحاظ شناختی رشد دهد، از لحاظ رفتار اجتماعی پخته تر کند، و نيز  
مقّدمه ای برای عملکرد بهتر آن ها در امور تحصيلی باشد. از آنجايی که تحصيالت کودکان از 
مهم ترين دغدغه های خانواده ها، دست اندکاران تعليم و تربيت وحتی رجال سياسی به حساب 
می آيد، ايجاد آمادگی در آنان برای شروع تحصيالت ابتدايی امری بس خطير جلوه می نمايد. 
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ابتدايی می تواند  در مورد کودکان ترک زبان، کسب آمادگی الزم برای شروع تحصيالت 
چالشی مضاعف برای آن ها به حساب آيد، زيرا از يک طرف، کودکان بايد به کالس و درس 
خود- که تجربه ای کاماًل جديد است- برسند واز طرف ديگر، با چالش درک مطالب فارسی و 
تعامل از طريق آن زبان، آن هم در محيطی جديد، کنار بيايند. رشد ابعاد اجتماعی و آموزشی 
کودکان برای آغاز تحصيالت رسمی ضرورتی انکارناپذير به حساب می آيد )دی فِيتر و وينسلر9، 
2009(. به بيانی دقيق تر، کسب آمادگی الزم برای شروع تحصيالت ابتدايی شامل بلوغ عاطفی 
در توانايی های اجتماعی و دانش، توانايی شناختی و رشد زبانی است )دانکن و ديگران10، 
2007( و آموزش های مختلف پيش دبستانی می تواند تأثيری چشمگير بر هر يک از اين ابعاد 
بگذارد. ناگفته پيداست که مطالعۀ تأثير دوره های پيش دبستانی بر هر يک از اين ابعاد می تواند در 
جای خود حائز اهميت باشد، اما در تحقيق حاضر قصد بر اين است که ماندگارِی تأثير آموزش 
يک سالۀ پيش دبستانی بر رشد زبان شفاهی کودکان ترک زبان، پس از برخورداری آن ها از سه 

سال آموزش ابتدايی، بررسی شود.

کودکان ترک زبان و چالش زبان دّوم در دورۀ ابتدایی
کودکان روستايی و نيز کودکانی که از طبقات پايين اجتماعی استان های ترک نشين هستند 
از موهبت آشنايی با زبان فارسی قبل از ورود به مدرسه برخوردار نيستند؛ در نتيجه مجبورند از 
همان آغازين روزهای مدرسه همان مطالبی را ياد بگيرند که قرار است کودکان ديگر در مناطق 
فارس زبان  ياد بگيرند. ناگفته پيداست که چنين کودکانی در مواجهه با زبان آموزش سردرگم 
خواهند شد و از درک مفاهيم مندرج در برنامه های درسی خود عاجز خواهند بود. حتّی می توان 
اّدعا نمود که تالش مضاعف معّلمان دلسوز آن ها نيز نمی تواند- آن چنان که بايد- مشکل را 

مرتفع سازد.
قريب به اتّفاق ساکنان استان های آذربايجان شرقی، آذربايجان غربی و اردبيل به زبان ترکی 
صحبت می کنند و استان های زنجان و همدان نيز گويشوران ترک زبان قابل توّجهی را در خود جای 
داده اند. اگرچه می توان گفت که به برکِت ارتقای آگاهی و فرهنگ عمومی، بسياری از خانواده های 
شهرنشيِن ترک زبان از وجود چالشی به نام زبان فارسی در آغاز تحصيالت ابتدايی آگاه هستند و 
با استفاده از ترفندهای مختلف، فرزندان خود را قبل از آغاز دورۀ ابتدايی با اين زبان آشنا می سازند 
و بستر الزم را برای رشد توانش زبان فارسی در آن ها به کار می گيرند، با وجود اين، کم نيستند 
کودکان ترک زبانی که همچنان با اين چالش آموزشی در مدارس دست وپنجه نرم می کنند و چه بسا 

خسارت های جبران ناپذيری را در همان آغازين سال های تحصيالت خود متحّمل می شوند.
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چنان که عصاره )1382( اشاره می کند، ساختار زبان ترکی با زبان فارسی از نظر آوايی، 
ساخت واژگانی و نحوی تفاوت فاحش دارد و عدم آشنايی قبلی کودک با زبان فارسی می تواند 
تحصيالت را برای او سخت و بلکه غير قابل تحّمل سازد. حتّی آشنايی نسبی با اين زبان 
نيز گره گشا تلّقی نمی گردد. چالش ديگر فراروی بسياری از کودکان روستايی و کم بضاعت 
ترک زبان در دورۀ ابتدايی آن است که آن ها مساعدت های آموزشی الزم را از خانواده های خود 
مادری صورت می گيرد  زبان  به  موارد هم مساعدت ها صرفاً  برخی  نمی دارند ودر  دريافت 

)عصاره، 1382(.
البتّه وضعيتی که توصيف شد مختّص کشور ايران نيست، بلکه در هر گوشه ای از جهان 
می توان کودکانی را يافت که زبان مادری آن ها از زبان آموزشی مدارس آن ها متفاوت است. 
چنين مدارسی معموالً خود را به ايجاد فرصتی کافی برای رشد توانش زبانی چنين کودکانی 
ملزم نمی دانند. اگر چه يونيسف11 بر حّق کودکان بر آموزش به زبان مادری آنان تأکيد دارد، اما از 
آنجايی که تحّقق چنين انتظاری در عمل مقدور نيست ناچار بايد به دنبال راهکاری مناسب بود.

بيشتر کشورهای جهان تنها به يک زبان، به عنوان زبان رسمی کشور خود، بها می دهند 
و مدارس آن ها نيز ملزم به ارائۀ برنامه های خود به همان زبان هستند. نظريه ها و يافته های 
مادری شان  زبان  از  متفاوت  آن ها  آموزشی  زبان  که  مورد کودکانی  در  انجام گرفته  تحقيقات 
می باشد نشان می دهد که برای استفادۀ کارا از زبان دّوم برای انجام تکاليف، سال ها آموزش 
الزم است و ارائۀ برنامه های آموزشی به زبان دّوم، بدون آشنايی کافی با آن، می تواند پيامدهای 
بايد  اين که  در   .)1996 بيکر13،  و  راسل  1990؛  پرتر12،  )مثاًل:  باشد  دربرداشته  ناخوشايندی 
کودکان قبل از دريافت مطالب آموزشی به زبان دّوم، اوقاتی را صرف يادگيری آن زبان نمايند 

اتّفاق  نظر وجود دارد.
يکی از راهکارهای پيش روِی نظام آموزشی ايران، که می تواند- درصورت اجرای جّدی و 
سنجيدۀ آن- پاره ای از مشکالت زبانی کودکان ترک زبان را درآغاز دورۀ ابتدايی هموار سازد، 
آموزش های دورۀ پيش دبستانی است. در اين دوره ها، افزون بر برنامه هايی که در آن ها به رشد 
همه جانبۀ کودکان توجه می شود، برنامه هايی نيز با هدف رشد مهارت های شنيداری و گفتاری 

دانش آموزان جهت آشنايی با زبان دّوم قبل از ورود به دبستان ارائه می گردد.
قريب به اتفاق مطالعاتی که تأثير بهره مندی از دوره های پيش دبستانی بر رشد اجتماعی، 
شناختی و مهارت های زبانی کودکان را مورد بررسی قرار داده اند، با عنايت به يافته های خود، 
بر ضرورت توسعۀ کّمی و کيفی اين دوره ها تأکيد داشته اند )مثاًل: بومن، دنوان و برنز14، 2001؛ 
ولف و ايسکريونر، 2003؛ پاکاريان، 1376؛ مفيدی و سبزه، 1388(. سؤاالتی که در بيشتر اين 
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مطالعات مورد توجه پژوهشگران بوده اغلب حول چند محور اساسی متمرکز بوده است که 
چون پاسخ به آن ها می تواند در تصميم گيری های سياست گذاران حوزۀ تعليم و تربيت تأثير گذار 

باشد از اهميت ويژه ای برخوردار است )مگنوسن و ديگران15، 2004(. 
سؤال هايی همچون: 

آيا کيفيت و کميت برنامه های پيش دبستانی بر رشد همه جانبۀ کودکان تأثيرگذار است؟ 
آيا تأثير برنامه های پيش دبستانی کوتاه مدت است يا طوالنی مدت؟

 آيا تأثير اين برنامه ها بر کودکان پسر متفاوت از تأثيرشان بر کودکان دختر است؟
 آيا کودکان خانواده های کم بضاعت و برخوردار به يک اندازه از اين برنامه ها بهره مند می شوند؟

 با توجه به اين که مهارت های زبانی کودکان برای رشد اجتماعی و تحصيلی آنان از جايگاه 
ويژه ای برخوردار است مهم ترين سؤال اين است که: گذراندن دوره های پيش دبستانی تا چه 

اندازه بر رشد مهارت های زبانی کودکان و به ويژه مهارت های شفاهی آنان مؤثر است؟
مطالعات نشان می دهد که طوالنی  شدن مدت زمان برنامه های پيش دبستانی می تواند تأثير 
اين دوره ها را بر رشد همه جانبۀ کودکان به ميزان معناداری بهبود ببخشد )مثاًل: رابين، فريد و 
بارنت16، 2006؛ هارت و رايزلی، 1996(. البته نبايد از ذهن دور داشت که کيفيت اين برنامه ها 
نيز در ميزان تأثيرگذاری اين دوره ها نقش ايفا می کند و عدم توجه به اين بعد می تواند تأثير 
مدت زمان دوره ها را تا حد چشمگيری تحت الشعاع قرار دهد. نظارت بر اين برنامه ها و ارزيابی 
اين  ارائۀ آن ها می تواند کيفيت  به کارگيری نظرات متخصصان در طراحی و  مستمر آن ها و 

دوره ها را ارتقا بخشد )اسپينوزا17، 2002(. 
اگرچه بيشتر مطالعاتی که به تأثير آموزش های پيش  از دبستان بر ابعاد مختلف رشد کودک 
پرداخته اند بر تأثير کوتاه مدت اين فعاليت ها متمرکز بوده اند، اما همان مطالعات محدود انجام گرفته 
در مورد تأثير طوالنی مدت اين دوره ها نيز پاسخ نسبتاً مثبتی به سؤال مدت زمان ماندگاری تأثير 
اين برنامه ها داده اند )آئو و ديگران18، 2004؛ کارولی، کيلبرن و کانن19، 2005(. در مجموع، از 
کنار هم گذاشتن نتايج مطالعات مختلف چنين بر می آيد که به طور کلی، اگرچه تأثير اين دوره ها 
پس از مدتی تا حدی کاهش می يابد اما تأثير مثبتی که در توانايی های شناختی، رشد تحصيلی و 
اجتماعی کودکان در سايۀ بهره مندی از فعاليت های پيش از دبستان حاصل می شود از ماندگاری 

نسبتاً طوالنی تری برخوردار است ) آئوس و ديگران، 2004؛ کاميلی و ديگران، 2010(. 
نقش جنسيت کودکان بهره مند از فعاليت های پيش از دبستان از جمله متغيرهای تعديل کننده ای 
است که مورد توجه پژوهشگران اين حوزه از تعليم و تربيت بوده است. نتايج حاصل از مطالعات 
موجود جوابی قطعی به اين سؤال نداده است که »آيا جنسيت کودکان در ميزان بهره مندی آن ها 
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از فعاليت های پيش دبستانی تأثيرگذار است ؟« درحالی که بعضی از مطالعات، تأثير اين فعاليت ها 
را برای دختران مؤثرتر از پسران نشان می دهند )مثاًل: اندرسن20، 2008( مطالعات ديگری )مثاًل: 
الرسن و رابينسون21، 1989( انجام شده که يافته های آن ها تأثير فعاليت های پيش دبستانی بر پسران 
را به ميزان معناداری مؤثرتر از تأثير اين فعاليت ها بر دختران نشان می دهند. يافته های مطالعات 
گروه سوم )مثاًل: پورقريب، 1363؛ عرشی، 1979؛ مفيدی و سبزه، 1388( حاکی از آن است که 
اصوالً جنسيت کودکان در ميزان تأثيرپذيری از فعاليت های پيش از دبستان چندان مؤثر نيست و 

دختران و پسران به ميزان تقريباً برابری از اين فعاليت ها تأثير می پذيرند.
به حساب می آيد و  مؤثر در رشد کودکان  از عوامل  مالی خانواده های کودکان  وضعيت 
به عنوان يک متغير تعديل  کننده در مطالعات پيش دبستانی مورد توجه پژوهشگران اين حوزه 
از تعليم و تربيت بوده است. نتايج اين مطالعات نشان می دهد که تأثير گذراندن آموزش های 
پيش دبستانی بر کودکانی که از خانواده های کم بضاعت اند نسبت به کودکان همسال شان که 
از خانواده های مرفه هستند به ميزان معناداری بيشتر است )برگر22، 2010(. به بيانی متفاوت، 
اجرای برنامه های پيش دبستانی برای کودکان کم بضاعت، بهتر می تواند پاره ای از ضعف های 
عاطفی- اجتماعی و مهارت های زبانی آنان را جبران سازد و آمادگی آن ها را برای ورود به دورۀ 

ابتدايی فراهم سازد. 
با توجه به اهميتی که زبان در زندگی اجتماعی و تحصيالت افراد دارد و با عنايت به 
اين که دورۀ کودکی، حساس ترين دوره برای رشد زبان به حساب می آيد تأثير فعاليت های 
توجه  ديگری  وابستۀ  متغير  هر  از  بيش  کودکان  زبانی  مهارت های  رشد  بر  پيش دبستانی 
پژوهشگران و متخصصان تعليم و تربيت را به خود جلب نموده است. چنان که گاليندو )2010( 
تأکيد دارد توانش زبانی دورۀ پيش دبستانی کودکان رابطۀ تنگاتنگی با موفقيت تحصيلی آنان 
دارد. يافته های مطالعات متعدد بر اين ادعا صحه گذاشته اند که کودکانی که از فعاليت های پيش 
از دبستان برخوردار می شوند، بعداً، از لحاظ مهارت های مختلف زبان شفاهی قوی تر خواهند 
بود )کاری23، 2001؛ مفيدی، 1372( و از لحاظ رفتاری عملکرد مطلوب تری نسبت به هم ساالن 
خود خواهند داشت و جالب اين که رفتار مطلوب آن ها و تسلط بر مهارت های زبانی شان بر 
رفتار همکالسی ها و همچنين بر رشد مهارت های زبانی کودکانی که با آن ها تعامل دارند تأثير 
مثبت می گذارد )الوی، سيلوا و واين هارت24، 2009(. چنان که رستی25 )1996( اظهار می کند 
کودکانی که فرصت حضور در مراکز پيش دبستانی را می يابند به دليل تجربه کردن تعامالت 
اجتماعی با هم ساالن خود، غالباً مشکالت سازگاری کمتری با والدين و هم ساالن خود پيدا 
می کنند و در امور تحصيلی خود نيز موفق تر خواهند بود و افزون بر اين، در مهارت شناختی و 
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استفاده از زبان نيز عملکرد بهتری از خود نشان می دهند. 
اکثر مطالعاتی را که تا اينجا مورد اشاره قرار داديم ناظر بر تأثير فعاليت های پيش دبستانی 
در رشد ابعاد مختلف کودکان در مناطقی بود که زبان مادری کودکان متفاوت از زبان آموزش 
دورۀ ابتدايی آنان نبوده است. يافته های مطالعات انجام گرفته در مناطقی که زبان آموزش دورۀ 
ابتدايی متفاوت از زبان مادری کودکان است، اهميت اجرای فعاليت های پيش از دبستان را در 
اين مناطق بيش از پيش برجسته  می نمايد. اکثر مطالعات انجام  گرفته در اين خصوص )مثاًل: 
اديب، 1372؛ سنگ بری، 1372؛ عسگرنيا، 1376؛ مدرس، 1372؛ اصل فتّاحی، 1372؛ حميدی، 
رسولی و نو ظهوری، 1388( از عملکرد پايين دانش آموزان غير فارس زبان )در اين مناطق( 
نسبت به هم ساالن فارس زبان خود گزارش داده اند و بر نقش مثبت فعاليت های پيش دبستانی در 

جبران قسمتی از عملکرد ضعيف اين گروه از کودکان تأکيد داشته اند. 
روحی و بهنام )1390( با مقايسۀ مهارت های شفاهی زبان فارسی دانش آموزان ترک زبان 
پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده - در سال اول ابتدايی - در يکی از شهرستان های اردبيل، با 
استفاده از آزمون رشد زبان )TOLD-P:3( نشان دادند که مهارت های شفاهی زبان فارسی 
مورد  در  که  حالی  در  بود  يافته  رشد  متوّسط  حّد  در  پيش دبستانی گذرانده  دانش آموزان  در 
گروه  که  داد  نشان  داده ها  دقيق تر  تحليِل  نبود.  چنين  پيش دبستانی  نگذرانده  دانش آموزان 
پيش دبستانی گذرانده در همۀ خرده  آزمون های واژگان تصويری، واژگان ربطی، واژگان شفاهی، 
درک دستوری، تقليد جمله، تکميل دستوری، واج شناسی، تحليل واجی و توليد کلمه از گروه 
پيش دبستانی  نگذرانده بهتر عمل کردند و تفاوت مشاهده  شده از نظر آماری معنا دار بود و تنها 
در »تمايزگذاری کلمه« تفاوت معنا داری مشاهده نگرديد. وقتی داده های جمع آوری  شده در 
قالب نمره های مرّکب مورد تحليل قرار گرفت و مهارت های دو گروه شرکت  کننده در تحقيق 
از لحاظ ترکيب های گوش دادن، سازماندهی ، صحبت کردن، معناشناسی، نحو و زبان گفتاری 
مدّ نظر قرار گرفت عملکرد گروه پيش دبستانی  گذرانده در همۀ ترکيب ها بهتر از عملکرد گروه 

گواه پديدار شد و تفاوت موجود بين دو گروه در همۀ ترکيب ها معنا دار بود. 
با توجه به آنچه که گفته شد قصد اين پژوهش شناسايی ميزان ماندگاری تأثير آموزش پيش 
دبستان بر مهارت های شفاهی کودکان دو گروه مورد مطالعه در آغاز آموزش ابتدايی و پس از  

3 سال آموزش می باشد.

سؤاالت تحقیق
در  پيش دبستانی  گذرانده  ترک زباِن  ابتدايی  اّول  پايۀ  دانش آموزان  برتر  عملکرد  آيا   .1
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مهارت های شفاهی زبان فارسی )صحبت  کردن، سازماندهی ، گوش کردن، و رعايت ويژگی های 
معناشناسی، نحو و واج شناسی( نسبت به دانش آموزان پيش دبستانی  نگذرانده پس از بهره مندی 
از سه سال آموزِش ابتدايِی يکسان در پاياِن سال سّوم ابتدايی همچنان به قّوت خود باقی است؟

به  نسبت  ابتدايی،  سّوم  سال  در  گذرانده،  پيش دبستانی   ترک زبان  دانش آموزان  آيا   .2
دانش آموزان پيش دبستانی  نگذرانده پيشرفت بهتری دارند؟

روش تحقیق
تحقيق حاضر از نوع پس رويدادی بوده و با استفاده از روش عّلی- مقايسه ای صورت گرفته 
است. جامعۀ آماری، شامل 450 نفر دانش آموز سال سوم ابتدايی بود که سه سال قبل از زمان 
اجرای تحقيق حاضر در کالس های اّول ابتدايی مدارس شهرستان هير، از توابع استان اردبيل، 
نام نويسی کرده بودند. از اين تعداد 250 نفرشان قبل از ورود به اّول ابتدايی به مدت يک سال 
دورۀ پيش دبستانی را  گذرانده بودند ولی 200 نفر بقيه از اين دوره بهره مند نشده بودند. نمونۀ 
نفر بودند که 30 نفرشان پيش دبستانی گذرانده  و 30 نفرشان پيش دبستانی  نيز 60  آماری ما 
نگذرانده  بودند. می توان گفت روش نمونه گيری در اين تحقيق »هدفمند« بود چرا  که آزمودنی ها 
همان دانش آموزانی بودند که در تحقيق سه سال پيش شرکت داشتند. در نمونه گيری هدفمند، 
پژوهشگران به سراغ گروه هايی می روند که ويژگی های مورد  نظر آن ها را دارا هستند. در تحقيق 
قبلی، اين افراد با استفاده از پرسش نامه ای محّقق ساخته همتاسازی شده بودند. منطقه ای که 
تحقيق در آن صورت گرفت کوهستانی و دارای آب و هوای سرد می باشد و مردم آن به زبان 
ترکی صحبت می کنند. اين منطقه دارای 45 باب مدرسۀ ابتدايی و 450 نفر دانش آموز )جامعۀ 
آماری( در پايۀ سّوم ابتدايی بود. چنان که پرسش نامۀ همتاسازی نشان داد آزمودنی ها از نظر 
والدين، محل سکونت، ميزان صحبت کردن به زبان فارسی، ميزان استفاده از رسانه و سّن همگن 

بودند. در تحقيق حاضر مجدداً از آزمون رشد زبان استفاده شد. 

آزمون رشد زبان 
آزمون رشد زبان توّسط نيوکامر و هاميل26 )1998( ابداع گرديده و توّسط حسن زاده و 
مينايی )1381( با زبان فارسی انطباق يافته و هنجاريابی شده است. اين آزمون بر اساس يک 
مدل دو بعدی تنظيم شده است: در يک بعد آن مختصات زبان شناختی با مؤلّفه های معناشناسی، 
نحو و واج شناسی قرار دارد و بعد ديگر آن را نظام های زبان شناختی با مهارت های گوش کردن، 
سازماندهی و صحبت کردن تشکيل می دهد. اين آزمون عبارت از 9 خرده آزمون شامل واژگان 
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تصويری، درک دستوری، تمايزگذاری کلمه، واژگان ربطی، تقليد جمله،  تحليل واجی، واژگان 
شفاهی، تکميل دستوری و توليد کلمه می باشد: از اين ميان واژگان تصويری، درک دستوری 
و تمايزگذاری کلمه نظام زبان شناختی »گوش کردن« را تشکيل می دهند. »نظام زبان شناختی 
سازماندهی« هم در برگيرندۀ واژگان ربطی، تقليد جمله و تحليل واجی است و سه خرده آزمون 
ديگر، يعنی واژگان شفاهی، تکميل دستوری و توليد کلمه »نظام زبان شناختی صحبت کردن« 

می باشند. 
از زاويه ای ديگر، اين آزمون شامل مختصات زبان شناختی معناشناسی، نحو و واج شناسی 
است.  مختّصۀ معنا شناسی که به رابطۀ زبان و تفّکر توّجه دارد شامل خرده آزمون های واژگان 
تصويری، واژگان ربطی و واژگان شفاهی می باشد. مختّصۀ نحوی که به ساختار زبان می پردازد 
شامل سه خرده آزمون درک دستوری، تقليد جمله و تکميل دستوری است. مختّصۀ واج شناسی 
که به نظام آوايی زبان می پردازد به وسيلۀ سه خرده آزمون تمايز گذاری کلمه، تحليل واجی و 
توليد کلمه سنجيده می شود. اين آزمون با استفاده از کتاب آزمون رشد زبان، کتابچۀ نمرات و 
رسم نيمرخ و کتاب تصاوير اجرا می شود و با اجرای آن نمرات خام، معادل های سنّی، صدک ها، 

نمرات استاندارد خرده آزمون ها و بهره های مرّکب به دست می آيد.
همان طور که نيوکامر و هاميل )1998( تأکيد دارند، نمرات استاندارد بهترين شاخص برای 
ارزيابی نقاط ضعف و قّوت کودک در 9 خرده  مهارت آزمون رشد زبان به حساب می آيند، چرا  
که نمرات استاندارد، تبديل  شدۀ نمرات خام هستند که ميانگين و انحراف معيار مشترکی برای همۀ 
خرده آزمون ها ايجاد می کنند. بهره های مرّکب بر اساس ترکيب خرده  آزمون های مختلف محاسبه 

می شوند و امکان ارزيابی عملکرد فرد در سازه های گنجانده  شده در آزمون را فراهم می آورند.

تحلیل داده ها و یافته های تحقیق
از اجرای آزمون رشد زبان، نمرات خام، نمرات استاندارد و بهره های مرّکب حاصل شد که 
بر اساس راهنمای تفسير نمرات که در کتاب آزمون رشد زبان )نيوکامر و هاميل، 1998( ارائه 

 شده اند، تفسير می شوند.

نمرات خام و معادل های سنی
واژگان  استثنای  به  خرده آزمون ها،  همۀ  در  است  شده  داده  نشان   1 جدول  در  چنان که 
ربطی و تمايزگذاری کلمه، نمرات خام و معادل های سنّی گروه پيش دبستانی  گذرانده از گروه 
پيش دبستانی  نگذرانده باالتر است. در واژگان تصويري، توانايي گروه پيش دبستاني  گذرانده به 
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ميزان 2 سال، در واژگان شفاهي  به ميزان 9 ماه، در درک دستوري بيش از 12 ماه، در تقليد 
جمله به ميزان 1 سال و 6 ماه، در تکميل دستوري به ميزان 1 سال و 9 ماه، در تحليل واجي 
به ميزان 1 سال و 3 ماه و در توليد کلمه به ميزان 1 سال و 9 ماه باالتر از گروه پيش دبستاني  

نگذرانده بود.

جدول 1. مقایسه میانگین نمرات خام معادل سنی هر دو گروه

خرده آزمون ها
میانگین گروه

پیش دبستانی گذرانده
میانگین گروه

پیش دبستانی نگذرانده

معادل سنی )ماه - سال(نمره خاممعادل سنی )ماه - سال(نمره خام

6 – 6237 – 1259. واژگان تصویری

9 – 9 >924 – 9 >226. واژگان ربطی

0 – 9209 – 3239. واژگان شفاهی

9 – 9208 – 9 >422. درک دستوری

0 – 6198 – 5259. تقلید جمله

6 – 3187 – 6249. تکمیل دستوری

9 – 9208 – 7208. تمایزگذاری کلمه

6 – 9127 – 8148. تحلیل واجی

0 - 9186 - 9197. تولید کلمه

از گروه پيش دبستاني   به طور ميانگين، توانايي گروه پيش دبستاني گذرانده حدوداً 15 ماه 
نگذرانده باالتر بود. تفاوت همين دو گروه در سال اّول ابتدايی در معادل های سنّی 18 ماه بود 
)روحی و بهنام، 1390(. مقايسۀ نتايج اين دو تحقيق نشان می دهد که برخورداری از سه سال 
آموزش برابر در دورۀ ابتدايی تنها توانسته است 3 ماه از تفاوت موجود بين دو گروه را از بين ببرد.

نمرات استاندارد و تفسیر آن ها
در ادامۀ کار، براساس نمرۀ خام آزمودنی ها و با توجه به جدول نمرات استاندارد و رتبه های 
درصدی خرده آزمون های اصلی و تکميلی، نمرات استاندارد آزمودنی ها و رتبۀ درصدی آن ها 
را استخراج کرديم. الزم به يادآوری است که واضح ترين نشانۀ عملکرد کودک در خرده آزمون ها 
به وسيلۀ نمرات استاندارد ارائه مي شود. از اين رو اين نمرات بهترين وسيله برای ارزيابی نقاط 
ضعف و قّوت  کودک در 9 حوزۀ مهارتی اين آزمون هستند که امکان سنجش درون  فردی 
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توانايی زبان کودک را برای آزمونگر فراهم مي سازد )نيوکامر و هاميل، 1998(. 
نمرات استاندارد ارائه شده برای دو گروه پيش دبستانی گذرانده و نگذرانده )جدول 2( با 

توّجه به راهنمای تفسير نمرات استاندارد خرده  آزمون ها به شرح زير تفسير می گردد. 
گروه  و  متوسط  از  باالتر  پيش دبستانی  گذرانده  گروه  عملکرد  تصويری  واژگان  در 

پيش دبستانی  نگذرانده متوسط؛
در واژگان ربطی عملکرد هر دو گروه باالتر از متوّسط؛

 در واژگان شفاهی، درک دستوری، تقليد جمله، تکميل دستوری و تمايزگذاری کلمه، 
عملکرد هر دو گروه متوّسط؛

و در تحليل واجی و توليد کلمه عملکرد گروه اّول متوّسط و گروه دّوم پايين تر از متوّسط بود.

جدول 2. میانگین نمرات استاندارد گروه پیش دبستانی گذرانده و نگذرانده

گروه ها

خرده آزمون ها

میانگین گروه
پیش دبستانی گذرانده

میانگین گروه
پیش دبستانی نگذرانده

نمرۀ استانداردرتبۀ درصدینمرۀ استانداردرتبۀ درصدی

184757512. واژگان تصویری

284848413. واژگان ربطی

375636311. واژگان شفاهی

475505010. درک دستوری

56325258. تقلید جمله

67525258. تکمیل دستوری

763636311.  تمایزگذاری کلمه

86316167. تحلیل واجی

93716167. تولید کلمه

تفسیر بهره های مرّکب گروه پیش دبستانی  گذرانده و نگذرانده
ترکيب خرده آزمون ها برای دو گروه پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده در جدول 3  نشان 
داده شده است. با استفاده از راهنمای تفسير بهره های مرّکب، توانايی آزمودنی ها در ارتباط با 

نظام ها، ويژگی ها و زبان کّلی ارزيابی و تفسير می گردد. 
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جدول 3. ترکیب خرده آزمون ها برای گروه پیش دبستانی گذرانده و نگذرانده

گروه ها

ترکیب
پیش دبستانی نگذراندهپیش دبستانی گذرانده

113102زبان گفتاری

113105گوش کردن

111103سازماندهی

11197صحبت کردن

117111معنی شناسی

10993نحو

مرکب  بهره های  در  که  داد  نشان  مرتبط  تفسير  با جدول  مرکب  بهره های  نمرات  تقابل 
زبان گفتاری، گوش کردن، سازماندهی، صحبت کردن و معنی شناسی، گروه پيش دبستانی  گذرانده 
دارای عملکردی باالتر از متوسط و گروه پيش دبستانی  نگذرانده عملکردی متوّسط داشت و 

تنها در بهرۀ مرکب نحو هر دو گروه عملکردی متوّسط داشتند.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو گروه
در اجرای اين تحقيق، دروس سال سّوم ابتدايی، بر اساس ميزان وابستگی به مهارت های 
زبان فارسی، به دو گروه وابسته و مستقّل تقسيم شدند؛ دروس فارسی )بخوانيم و بنويسيم(، 
امال، انشا، قرآن، دينی، علوم اجتماعی، رياضی و علوم جزو گروه اّول لحاظ شدند و دروس 

ورزش و هنر در گروه دّوم قرار گرفتند.    
ميانگين نمرات دانش آموزان گروه پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده در درس های فارسی 
)بخوانيم و بنويسيم(، امال، انشا، قرآن، دينی، اجتماعی، رياضی و علوم- که به مهارت های زبان 

فارسی مربوط می شوند- در جدول 4 ارائه شده است. 
پيش دبستانی   گروه  که  داد  نشان  تحقيق  اين  در  کننده  شرکت   گروه  دو  نمرات  مقايسۀ 
به گروه  بهتری نسبت  به مهارت های زبان فارسی عملکرد  گذرانده در همۀ دروس وابسته 
پيش دبستانی  نگذرانده داشتند. تفاوت عملکرد اين دو گروه در دروس ياد  شده بين 0/99 نمره 

)علوم( تا 2/02 نمره )رياضی( در نوسان بود.                         
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جدول 4. نمرات گروه های پیش دبستانی گذرانده و نگذرانده )دروس وابسته به مهارت های زبان فارسی(

ردیف
گروه

دروس
پیش دبستانی نگذراندهپیش دبستانی گذرانده

18/6517/52امال1

18/0716/77انشا2

18/8717/48فارسی3

18/7117/53قرآن4

19/2518/23دينی5

19/0718/1اجتماعی6

18/2016/1رياضی7

18/5718/03علوم8

چنان که در جدول 5 مشهود است در درس هنر تفاوت چندانی بين ميانگين نمرات دو گروه 
مشاهده نمی شود. در درس ورزش نيز تنها ده  صدم بين دو گروه اختالف وجود دارد و جالب 

اين که برتری ده  صدم از آِن گروه پيش دبستانی نگذرانده می باشد.     

جدول 5. نمرات گروه های پیش دبستانی گذرانده و نگذرانده )دروس مستقّل از مهارت های زبان فارسی( 

گروهردیف

دروس
پیش دبستانی نگذراندهپیش دبستانی گذرانده

19/3619/08هنر1

19/8319/93ورزش2

پيش دبستانی  گروه  عملکرد  و  تحصيلی  پيشرفت  که  گرفت  نتيجه  می توان  مجموع  در 
 گذرانده در همۀ درس ها به  استثنای هنر و ورزش بهتر از گروه پيش دبستانی  نگذرانده است. 

بحث و تفسیر
چنان که مقايسۀ معادل های سنی گروه پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده نشان داد، در 7  
واژگان شفاهی، درک  واژگان تصويری،  يعنی  مورد  مطالعه  از 9 خرده  آزمون  آزمون  خرده 
دستوری، تقليد جمله، تکميل دستوری، تکميل واجی و توليد کلمه توانايی گروه پيش دبستانی  
گذرانده به ميزان قابل توّجهی از توانايی گروه پيش دبستانی  نگذرانده تفاوت داشت. اين نتيجه 
همسو با مطالعاتی است که تأثير گذراندن دوره های پيش دبستانی بر مهارت های گفتاری زبان 
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را، بر اساس يافته های خود، گزارش کرده اند )مثاًل: پاکاريان، 1376؛ مفيدی و سبزه، 1388؛ 
مهدی پور، 1382(. تنها در واژگان ربطی و تمايز گذاری کلمه، گروه پيش دبستانی  نگذرانده 

معادل سنّی برابر با گروه پيش دبستانی  گذرانده داشت. 
نگذرانده  پيش دبستانی  به گروه  نسبت  پيش دبستانی  گذرانده  معادل های سنّی، گروه  در 
برتری 15 ماهه داشتند. اين ميزان تفاوت، بيانگر آن است که حتّی بهره مندی از 3 سال آموزش 
برابر دوران ابتدايی نيز نتوانسته است تفاوت اّوليّه موجود بين اين دو گروه را از بين ببرد. به 
بيانی متفاوت، افراد گروه پيش دبستانی  نگذرانده نتوانسته بودند پس از گذشت 3 سال، ضعف 
خود را که حاصل متفاوت بودن زبان مادری و زبان آموزش کشور است در خرده آزمون های 
زبان شفاهی جبران کنند و همچنان از معادل سنّی  استاندارد فاصله داشتند. روحی و بهنام 
)1390( نشان دادند که تفاوت ميانگين معادل های سنّی دو گروه در بدو ورود به اّول ابتدايی 18 
ماه بوده است. با اين تفاصيل، آموزش سه  سال ابتدايی توانسته است تنها 3 ماه از تفاوت ميانگين 
معادل های سنّی را کاهش دهد. نگاهی به نتايج پژوهش روحی و بهنام و پژوهش حاضر، اين 
نکته را به روشنی نشان می دهد که کودکان ترک زبان جهت نزديک  شدن به معادل های سنّی 
ابتدايی که به زبان فارسی صورت می گيرد نيازمند  جهت کسب آمادگی الزم برای آموزش 
سپری  نمودن دورۀ پيش دبستانی می باشند. چنانچه کودکان ترک زبان از حضور در اين دوره ها 
محروم شوند، پس از سپری شدن حتّی سال ها ممکن است از توانايی الزم برای بهره مندی 
کافی از آموزش های مختلفی که به زبان فارسی ارائه می شود، برخوردار نباشند. پيش دبستانی  
نگذرانده ها تنها در دو خرده آزمون واژگان ربطی و تمايزگذاری کلمه با پيش دبستانی  گذرانده ها 
تفاوتی نداشتند. از آنجايی که خرده  آزمون تمايزگذاری کلمه تنها تميزدادن واژگان مشابه از 
نظر وزن، نظير توت و توپ، را می سنجد، به نظر نمی رسد چالش چندانی برای دانش آموزان 
سال سّوم ابتدايی ايجاد کند. همچنين پرواضح است در واژگان ربطی تنها دانستن معنای دو 
کلمه- که اغلب بسيار ساده هستند- و درک ارتباط معنائِی آن ها کار چندان سختی نمی نمايد و 
طبيعی است که دانش آموزان سال سّوم ابتدايی بتوانند به راحتی از عهدۀ اين خرده آزمون برآيند. 
پيش دبستانی  که گروه  ديد  می توان  مورد  مطالعه  استاندارد  نمرات  ميانگين  به  نگاهی  با 
خرده  همۀ  در  داشتند.  پيش دبستانی گذرانده  گروه  به  نسبت  ضعيف تری  عملکرد   نگذرانده 
گروه  استاندارد  نمرات  ميانگين  کلمه-  تمايزگذاری  و  ربطی  واژگان  استثنای  به   آزمون ها– 
پيش دبستانی  نگذرانده پائين تر از ميانگين نمرات گروه پيش دبستانی بود. وقتی نمرات استاندارد 
واژگان  در  که  گرديد  معلوم  شد،  داده  مطابقت  نمرات  اين  تفسير  راهنمای  با  محاسبه شده، 
تصويری، گروه پيش دبستانی  گذرانده دارای عملکردی باالتر از متوّسط و گروه دّوم عملکرد 
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متوّسط داشتند. اين بخش از يافته ها با مطالعات مفيدی و سبزه )1388( و پور قريب )1363( 
در يک راستا قرار دارد. روحی و بهنام )1390( نشان دادند که در زمان ورود به اّول ابتدايی، 
گروه پيش دبستانی گذرانده عملکردی متوّسط و گروه پيش دبستانی  نگذرانده پايين تر از متوّسط 
از خود نشان دادند. تقابل نتايج اين دو مطالعۀ پژوهشی نشانگر آن است که گذراندن سه سال 
آموزش دبستانی نتوانسته است تفاوت موجود بين اين دو گروه را مرتفع سازد بلکه گروه 

پيش دبستانی  گذرانده تفاوت خود را با گروه ديگر همچنان حفظ کرده اند. 
تقابل نمرات استاندارد واژگان ربطی هر دو گروه حاکی از آن است که سپری  نمودن دورۀ 
سه سالۀ ابتدايی توانسته است تفاوت موجود بين اين دو گروه درآغاز سال اّول ابتدايی را خنثی 
سازد و هردو گروه را به باالتر از متوّسط برساند. وقتی بر نمرات استاندارد اين دو گروه در 
واژگان شفاهی متمرکز می شويم متوّجه عملکرد مشابه و متوّسط آن ها می شويم؛ اگر چه تفاوت 
موجود بين گروه پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده در آغازين سال تحصيالت پس از گذراندن 
سه سال آموزش دورۀ ابتدايی رنگ  باخته است، ولی هردو گروه همچنان در سطح متوّسط 
واژگان شفاهی مانده اند و به سطحی باالتر ارتقا نيافته اند. اين بدان معناست که حتّی بهره مندی از 
يک سال آموزش پيش دبستانی نيز برای جبران ضعف دانش آموزان ترک زبان در اين خرده آزمون 
کافی نبوده است. با توّجه به اين که کسب نمره در اين خرده  آزمون مستلزم ارائۀ تعريف يا 
ويژگی های واژگانی است که مورد سؤال واقع می شوند، بنابراين به نظر می رسد تنها حضور در 
کالس های آموزشی به مّدت سه سال برای عملکرد مورد  انتظار در اين آزمون کافی نباشد. از 
آنجايی که دانش آموزان شرکت  کننده در اين مطالعۀ پژوهشی فرصت مکالمه به زبان فارسی در 
سطح جمله و فرا جمله را نداشتند، چنين نتيجه ای معقول به نظر نمی رسد و بر اين توصيه صّحه 
می گذارد که دانش آموزان ترک  زبان قبل از شروع دورۀ ابتدايی بايد مجال الزم برای گفت وگو به 
زبان فارسی را در خارج از کالس پيدا کنند تا بتوانند مهارت گفت وگوی شفاهی را رشد دهند. 
در درک دستوری، هر دو گروه در حد متوّسط ظاهر شدند. اگر چه تفاوت اّوليۀ موجود بين 
دو گروه در درک دستوری از بين رفته بود، اما هر دو گروه همچنان با نمرۀ استاندارد متناسب با 
ردۀ سنّی خود فاصله داشتند. با توّجه به اين که اين خرده  آزمون تنها به سنجش درک دستوری 
جمالت بسيار ساده محدود می شود دانش آموزان پيش دبستانی  گذرانده نيز توانسته بودند ظرف 
سه سال از حد ضعيف به متوّسط ارتقا يابند، اما هر دو گروه همچنان از درک دستوری حد 
انتظار پايين تر بودند. اين ضعف کودکان می تواند بر اکثر فعاليّت های کالسی دانش آموزان تأثيِر 
نامطلوبی داشته باشد چرا که اگر معّلم- بر اساس دستور صريح آموزش وپرورش-کالس ها را 
به زبان فارسی اجرا بکند دانش آموزان از درک کامل کالم معّلم عاجز خواهند بود. درک ضعيف 
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امال،  نوشتن  هنگام  بگذارد.  منفی  تأثير  دانش آموزان  امال   نوشتن  بر  حتّی  می تواند  دستوری 
دانش آموز به دليل ضعف در درک دستوری قادر به بازسازی جمالت فارسی معّلم با استفاده از 

دانش دستور زبان فارسی نخواهد بود و محدود به تقليد از شنيده های خود خواهد بود. 
در تقليد جمله نيز الگويی نظير بيشتر خرده  آزمون ها ديده می شود. دانش آموزان هر دو گروه 
تنها عملکردی متوّسط داشتند و از رسيدن به حّد  انتظار باز مانده بودند. نکتۀ ديگر اين که گروه 
پيش دبستانی  نگذرانده ضعف خود نسبت به گروه پيش دبستانی   گذرانده را جبران کرده بودند. 
دليل اين که تفاوتی بين اين دو گروه مشاهده نشد به احتمال قوی به ماهيّت اين خرده  آزمون 
مربوط می شود. از آنجا که دانش آموزان تنها با تکرار جمالت ساده مورد سنجش قرار می گيرند، 
امکان تکرار جمالت تا حّد متوّسط برای گروه پيش دبستانی  نگذرانده، پس از حضور سه سال 
آموزش ابتدايی، کار چندان چالش زايی به نظر نمی رسد. اما ارتقا به حّد باالتر از متوّسط حتی 
برای گروه پيش دبستانی  گذرانده نيز کار چندان راحت و سهلی نيست. به بيانی متفاوت، حتی 
در صورت گذراندن يک سال دورۀ پيش دبستانی کودکان ترک زبان نمی توانند به اين مهارت 

شفاهی زبان فارسی دست يابند. 
در تکميل دستوری و تمايزگذاری کلمه نيز گروه های پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده 
پژوهش  و   )1390( بهنام  و  يافته های روحی  به  نگاهی  داشتند.  متوّسط  و  مشابه  عملکردی 
حاضر نشان می دهد که گروه پيش دبستانی  نگذرانده پس از سه سال توانسته بودند فاصلۀ خود 
را با گروه پيش دبستانی  گذرانده در اين دو خرده  آزمون از بين ببرند. از آنجا که در تکميل 
دستوری، کودک به تکميل کردن جمالتی می پردازد که توّسط آزمونگر آغاز می شود، به نظر 
می رسد پس از سپری  شدن سه سال، رسيدن به حّد متوّسط کار چندان مشکلی نباشد ولی 
ارتقا به حّد استاندارد، حتّی برای گروه پيش دبستانی گذرانده نيز، مقدور نبوده است. در خرده 
 آزمون تمايز گذاری کلمه نيز پيش دبستانی  نگذرانده ها توانسته بودند ضعف خود را نسبت به 
گروه پيش  دبستانی  گذرانده جبران نمايند اما هر دو گروه از رسيدن به حّد مطلوب عاجز بودند. 
در دو خرده آزمون تحليل واجی و توليد کلمه تفاوت موجود بين اين دو گروه در سال 
اّول ابتدايی )روحی و بهنام، 1390( همچنان به قّوت خود باقی بود و پيش دبستانی  گذرانده ها 
نتوانسته بودند تفاوت مشاهده  شده را حتّی پس از سه سال حضور در کالس های ابتدايی از بين 
ببرند. البتّه پيش دبستانی   گذرانده ها هم همچنان در حّد متوّسط درجا می زدند و موفّق به ارتقا 
به مرحلۀ بعد نشده بودند. درآزمون تحليل واجی از کودک خواسته می شود کلمه را بدون يکی 
از واحدهای واجی تکرار کند )نيوکامر و هاميل، 1998(. به نظر می رسد کودکان ترک زبان با 
گذراندن دورۀ پيش دبستانی و حضور سه ساله در کالس های ابتدايی قادر به انجام اين کار نيستند 
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و پيش دبستانی  نگذرانده ها هم همچنان در حّد پايين تر از متوّسط و ضعيف باقی مانده اند. الزم 
است نسبت به اين بعد از زبان فارسی در مدارس مناطق ترک زبان توّجه بيشتری مبذول گردد. 
از آنجايی که در خرده  آزمون توليد کلمه الزم است کودک به بيان صداهای گفتاری معيّنی به طور 
خودانگيخته اقدام کند، به نظر می رسد کودکان ترک زبان قادر به ارتقای اين بعد از زبان نيستند 
و حتّی بهره مندی از سه سال آموزش ابتدايی نتوانسته بود توان آن ها را بهبود ببخشد. تفاوت 

مشاهده  شده در سال اّول ابتدايی پس از گذشت  سه سال همچنان به قّوت خود باقی بود. 
نگاهی اجمالی به بهره های مرّکب دو گروه پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده می تواند تصوير 
بهتری از عملکرد آن ها در اختيار ما قرار دهد. چنان که پيشتر نيز اشاره شد، خرده آزمون ها »با 
توّجه به نظام ها و يا مختّصه های مشترک گروه بندی می شوند« )حسن زاده و مينايی، 1381( و 
ترکيب های زبان گفتاری، گوش کردن، سازماندهی، صحبت کردن، معنی شناسی و نحو را به 

وجود می آورند. 
تطابق بهره های مرّکب محاسبه  شده و جدول تفسير بهره های مرّکب نشان داد که در زبان 
گفتاری عملکرد آزمودنی های گروه پيش دبستانی  گذرانده باالتر از متوّسط و گروه پيش دبستانی 
 نگذرانده متوّسط بود. در اين بهره- که ترکيبی از شش خرده  آزمون واژگان تصويری، ربطی، 
گروه  ابتدايی  اّول  سال  در  است-  دستوری  تکميل  و  جمله  تقليد  دستوری،  درک  شفاهی، 
پيش دبستانی  گذرانده متوّسط و گروه پيش دبستانی  نگذرانده ضعيف عمل کردند )روحی و 
بهنام، 1390(. در ضمن، پس از سه سال، گروه پيش دبستانی  گذرانده نسبت به گروه ديگر، که 
اين دوره را نگذرانده بودند، همچنان برتر بود. مطالعات ديگر )مثاًل: عرشی، 1379؛ مفيدی و 

سبزه، 1388( برتری گروه پيش دبسنانی گذرانده در مهارت های واژگانی را نشان داده اند.
در بهرۀ گوش دادن– که ترکيبی از دو خرده آزمون واژگان دستوری و درک دستوری است 
– گروه پيش دبستانی  گذرانده دارای عملکردی باالتر از متوّسط و گروه پيش دبستانی نگذرانده 
متوّسط بود. در سال اّول ابتدايی عملکرد گروه اّول در اين بهره متوّسط و عملکرد گروه دّوم 
ضعيف ظاهر شد. نتايج اين پژوهش نشان می دهد که در مهارت گوش کردن نيز دانش آموزان 
ترک زبان- بسته به اين که از دورۀ پيش دبستانی برخوردار بوده اند يا نه- عملکرد متفاوتی داشتند.  
گروه پيش دبستانی گذرانده در بهرۀ سازماندهی–که ترکيبی از دو خرده آزمون واژگان ربطی و 
تقليد جمله است- دارای عملکردی باالتر از متوّسط بودند و گروه پيش دبستانی  نگذرانده دراين 

بهره، عملکردی متوّسط داشتند.
در سال اّول ابتدايی، در سازماندهی، گروه اّول متوّسط و گروه دّوم ضعيف عمل کردند. پس 
از گذشت سه سال تأثيِر گذراندن دورۀ يک سالۀ پيش دبستانی بر سازماندهی همچنان مشهود بود. 



175 ماندگاری تأثیِر آموزش پیش دبستانی بر مهارت های شفاهی زبان فارسی کودکان ترک زبان و ...

را شکل  بهرۀ صحبت کردن  دستوری،  تکميل  و  واژگان شفاهی  دو خرده آزمون  ترکيب 
می دهد. دراين بهره، گروه پيش دبستانی دارای عملکرد باالتر از متوّسط و گروه پيش دبستانی  
گذرانده دارای عملکرد متوّسط بودند. در سال اّول دبستان نيز اين دو گروه عملکرد متفاوتی از 

خود نشان دادند؛ يعنی گروه اّول متوّسط و گروه دّوم ضعيف عمل کردند. 
در بهرۀ معناشناس��ی– که ترکيبی از س��ه خرده  آزمون واژگان تصويری، ربطی و ش��فاهی 
اس��ت- گروه پيش دبستانی  گذرانده عملکرد باالتر از متوّس��ط و گروه پيش دبستانی  نگذرانده 
عملکرد متوّسط داشتند. در آزمونی که سال اّول ابتدايی از همين گروه ها به عمل آمد گروه اّول 

عملکرد متوّسط و گروه دّوم عملکرد پائين تر از متوّسط داشتند )روحی و بهنام، 1390(. 
ترکيب سه خرده آزمون درک دستوری، تقليد جمله و تکميل دستوری بهرۀ نحوی را شکل 
می دهد. در اين بهره، گروه پيش دبستانی  گذرانده و نگذرانده عملکرد تقريباً مشابه و متوّسط 
داشتند در حالی که در سال اّول ابتدايی گروه اّول عملکرد پايين تر از متوّسط داشت و گروه دّوم 

بسيار ضعيف بود.  
با نگاهی به جدول های 4 و 5 می توان نتيجه گرفت که گروه پيش دبستانی  گذرانده در 
دروس فارسی، امال ، انشا، قرآن، دينی، علوم اجتماعی، علوم و رياضی بيش از يک نمره با گروه 
پيش دبستانی  نگذرانده تفاوت داشت. از آنجا  که عملکرد دانش آموزان در اين دروس وابسته 
از دورۀ  بهره مندی  آن هايی که فرصت  فارسی است،  زبان  دانش آموزان در  مهارت  ميزان  به 
پيش دبستانی را نداشته بودند، نتوانستند به اندازۀ دانش آموزانی که اين دوره را سپری کرده بودند 
در دروس ياد شده عمل کنند. جالب اين که، در دروسی نظير هنر و ورزش، که چندان وابسته به 

مهارت های زبانی نيستند، عملکرد دو گروه مشابه بود.

نتیجه گیری و پیشنهادها
دانش آموزان  که  است  آن  از  حاکی  حاضر  تحقيِق  يافته های  از  به دست آمده  کّلی  نتايج 
دورۀ  در  نيستند  قادر  پيش دبستانی،  دورۀ  از يک سال  بهره مندی  در صورت  حتّی،  ترک زبان 
ابتدايی از لحاظ زير مجموعه های مختلف زبان شفاهی به سطح دانش آموزان فارس زبان برسند 
و در نتيجه دچار افت تحصيلی می گردند. اما نکتۀ مهم تر آن است که گذراندن يک سال دورۀ 
پيش دبستانی اين امکان را برای دانش آموزان به وجود می آورد که پس از گذشت سه سال نسبت 
به دانش آموزانی که اين دوره را نگذرانده اند بهتر عمل کنند. در پايان، با توّجه به يافته های 

روحی و بهنام )1390( و مطالعۀ حاضر پيشنهادهای زير ارائه می گردد: 
1. جهت رساندن سطح زبان شفاهی کودکان ترک زبان به آستانۀ آمادگی جهت ورود به اّول 
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ابتدايی، دورۀ جامعی که همۀ نيازهای آموزشی کودکان ترک زبان در آن لحاظ شده باشد، برگزار 
گردد تا اين کودکان بتوانند در دورۀ دبستان آمادگی الزم برای تعامل کارا با محيط آموزشی را 

دارا باشند.
2. برای رشد زبان شفاهی دانش آموزان در مناطقی که کودکان به زبانی غير از زبان فارسی 
تکلم می کنند، بايد مربيان متخّصص و عالقه مند در اين زمينه تربيت شوند تا بتوانند با دنيای 
کودکان ارتباط شفاهی بهتری برقرار کنند و بر تکلم به زبان فارسی بيشتر تأکيد شود تا کودکان 

هنگام شروع دورۀ ابتدايی بتوانند منظور ديگران را بفهمند و قادر به بيان منظور خود باشند.
3. بهتر است در مناطق ترک زبان هنگام ثبت نام کودکان در سال اّول ابتدايی با استفاده از 
آزمون رشد زبان توانش مهارت های شفاهی فارسی کودکان ترک زبان ارزيابی شود و متناسب 

با ضعف زبانی آن ها دوره های جبرانی مناسب برگزار گردد. 
4. برای تسهيل آموزش دورۀ ابتدايی در اين مناطق می توان محتوای کتب و فعاليت های 
آموزشی را  بومی و محلی در نظر گرفت تا چالش توأمان محتوای جديد و زبان فارسی باعث 
سردرگمی کودکان ترک زبان نگردد. با گذر زمان و تقويت توانش زبان فارسی دانش آموزان 

می توان از محتوای مّلی استفاده کرد.
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